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WWE SMACKDOWN VS RAW 2009
Cena

25,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PS3-GU0016

Producent

Brak

Opis produktu
WWE SmackDown vs. Raw 2009 to kolejnaodsłona wydawanej od wielu lat serii gier sportowych. Produkt tenpodejmuje
tematykę wrestlingu, czyli cieszącego się największymzainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii „sportuwalki”,
w którym najbardziej liczy się efektowne show z udziałemprofesjonalnych aktorów. Edycja 2009 nie wprowadza
żadnychrewolucyjnych zmian do rozgrywki, oferując jednak kilka zupełnienowych elementów. Gra przygotowana została z
myślą o posiadaczachsześciu różnych platform sprzętowych.
Jedną z głównych atrakcji opisywanej produkcji zoczywistych względów są sami wrestlerzy. SmackDown vs. Raw2009 do
zaoferowania ma zawodników znanych ze wszystkich trzechprogramów telewizyjnych, wyświetlanych pod wspólnym
logiemorganizacji WWE. Mowa tu o WWE RAW, WWE SmackDown oraz ECW. Graczmoże przejąć kontrolę nad takimi sławami
tego sportu jak TheUndertaker, Mr. Kennedy, John Cena, Matt Hardy czy Randy Orton.Ponadto w grze znajduje się wiele
ukrytych postaci, wśród którychnie zabrakło dawnych sław wrestlingu. Bardzo duży nacisk położonona odwzorowanie wyglądu
zawodników oraz charakterystycznych dlanich ruchów, najczęściej stanowiących wykonywane przez nich akcjekońcowe.
Kluczowy punkt programu w dalszym ciągu stanowirozbudowany tryb kariery, w którym gracz wciela się w
postaćniedoświadczonego wrestlera, stopniowo awansując w rankingunajlepszych zawodników. Tryb ten cechuje się
nieliniowymprzebiegiem rozgrywki, umożliwiając dostosowanie przebiegu karierydo własnych upodobań. Gracz może
zawalczyć o wiele różnych tytułówmistrzowskich. Zmianom mogą też podlegać zasady. Oprócz klasycznychpojedynków jeden
na jednego są to między innymi starcia z użyciemznalezionych przedmiotów czy walki rozgrywane wewnątrz
wielkichmetalowych klatek.
Jedna z głównych nowości zawartych w opisywanejwersji 2009 dotyczy dodania edytora o nazwie Create-A-Finisher.Narzędzie
to pozwala na stworzenie własnego ruchu specjalnego,którego użycie równoznaczne jest z pokonaniem przeciwnika. W
grzepojawia się także nowy tryb, a mianowicie Road to WrestleManiaMode. Głównym celem gracza staje się tu
zakwalifikowanie donajbardziej rozpoznawalnej imprezy typu PPV, czyli tytułowejWrestleManii.
Opisywana wersja na konsolę PlayStation 3charakteryzuje się przede wszystkim bardzo szczegółową oprawąwizualną. Ważną
nowością jest dodanie kooperacji, dzięki czemumożliwe staje się wykonywanie ruchów łączonych, aktywniewspółpracując z
kolegą z zespołu. Omawiana edycja umożliwia ponadtopobieranie dodatkowych materiałów z Internetu, wzbogacając
tymsamym właściwą grę.

Film: http://www.youtube.com/watch?v=n9Q31PlEdZ0
Stan: UŻYWANA
Wersja Językowa: ANGIELSKA
Multiplayer: TAK
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